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INTRODUCERE 
Atragerea de fonduri este managementul relațiilor dintre 
o organizație nonprofit și grupurile de donatori. Atragerea 
de fonduri nu mai este de mult doar o problemă de fonduri 
atrase, ci de asigurarea unei relații pe termen lung cu cei care 
au ales să susțină organizația. Dacă principala preocupare a 
organizației este să strângă bani și nu să creeze o relație solidă 
și pe termen lung cu donatorii, practica sa va fi ineficientă 
și epuizantă. De aceea, pentru a face atragere de fonduri cu 
succes e important ca în centru să fie donatorul și cultivarea 
acestuia. Transformați-vă donatorii în prieteni ai organizației și 
atragerea de fonduri va fi o muncă ușoară!

Atragerea de fonduri nu poate fi separată de organizație, 
de misiunea, beneficiarii şi alți factori de interes pentru 
organizație. În contextul românesc, multe din organizații au 
fost susținute prin finanțări sau parteneriate din afara țării. 
Având resurse să răspundă la nevoile pe care le-au definit, 
organizațiile nu s-au orientat foarte mult pe piața românească 
pentru a atrage noi resurse. Acest context este în prezent 
în schimbare – au apărut în ultimii ani organizații noi, mai 
orientate pe fonduri din interiorul țării, organizațiile mai vechi 
îşi canalizează o parte din energie pentru atragerea de fonduri 

din comunitate. Dar de multe ori, organizațiile privesc acest 
lucru ca pe un efort mare ale cărui rezultate se lasă aşteptate. 

Care sunt atuurile organizaţiilor de mediu în 
atragerea de fonduri?

■■ Există oameni pasionați care se alătură mişcărilor de 
mediu. Asta creşte puterea lor de convingere atunci când 
se adresează unor potențiali susținători, finanțatori, 
donatori.

■■ Există un potențial mare pentru voluntariat.
■■ Există un interes în creştere din partea companiilor şi a 

indivizilor de a susține organizații şi inițiative, ceea ce a 
însemnat bugete în creştere pentru organizații cu proiecte 
de mediu interesante.

■■ Sunt de la început ancorate în comunitatea în care 
activează şi încearcă să se facă recunoscute acolo. Pentru 
că nu dispun decât rareori de fonduri de la finanțatori 
instituționali şi aceştia oferă în general finanțări mici, 
organizațiile de mediu (în special cele noi) sunt de la 
început nevoite să ia în calcul atragerea de fonduri din 
comunitate.
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■■ Legătura construită de la început cu comunitatea creşte 
semnificativ şansa organizațiilor nu doar de a atrage 
fonduri eficient, ci şi de a atrage voluntari şi mobiliza 
oameni în direcția pe care şi-o propun.

■■ Pot valoriza foarte eficient rețea socială formată din toți 
cei apropiați organizației sau interesați de misiunea lor.

■■ Partea de formalizare a organizației se întâmplă mai 
încet pe de o parte din cauză că se bazează de multe ori 
pe voluntariat, iar pe de altă parte pentru că există o 
rezistență a oamenilor activi în zona de mediu la formal şi 
instituțional.

Care sunt punctele slabe ale organizaţiilor 
de mediu în atragerea de fonduri?

■■ Resurse umane puține, ceea ce afectează capacitatea lor 
de a se organiza şi acționa pentru a creşte capacitatea 
organizațională.

■■ Oamenii sunt acolo pentru cauză, ceea ce îi motivează cel 
mai multe e acțiunea directă, mai puțin ideea de a gândi o 
strategie pe termen lung de dezvoltare a organizației.

■■ Se înființează ca organizații mici, de prieteni sau voluntari, 
iar etapa de consolidare durează mai mult din cauză că se 
bazează pe fonduri din comunitate, care vin mai uşor în 
momentul în care organizațiile au rezultate, portofoliu de 
proiecte şi pot demonstra impactul pe care îl au.

■■ Lipsa de structura formală înseamnă mai puțină 
monitorizare a rezultatelor organizației, mai slabă 
asumare individuală a unor responsabilități clare în 
organizație, construire a memoriei organizaționale în timp 
mai îndelungat. 
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DIRECT MAIL
Definiţie metodă
Direct mail (trimiterile prin poștă) constă în trimiterea unui 
număr mare de scrisori de către o organizație non-profit către 
(potențiali) donatori prin care sunt solicitate fonduri. 

Mai toate organizațiile care se bazează pe donatori individuali 
şi/sau membri ajung, într-un moment sau altul, să facă direct 
mail. Atunci când vorbim de donatori individuali, vorbim 
de cele mai multe ori de donații relativ mici de la un număr 
mare de oameni. Și pentru că ar fi fost dificil ca o organizație 
să ajungă prin metode directe (față în față) la mii sau zeci de 
mii de oameni într-un timp scurt, s-a inventat direct mail-ul. 
Nu fără un preț însă: eficiența unui direct mail se poate vedea 
la trimiteri de peste 5.000 de pachete şi în campanii anuale 
repetate. Ceea ce înseamnă că nu e ieftin. 

Rata de răspuns
Celălalt preț este rata de răspuns. În zilele noastre, ați 
putea crede că o scrisoare trimisă prin poştă e rară şi foarte 

apreciată. Dacă e personală e  mai apreciată, însă nici chiar 
o scrisoare de direct mail bine scrisă nu o să atragă numere 
spectaculoase de donatori. Rata standard de răspuns este 
de 1%. Asta înseamnă că din 1.000 de trimiteri, veți avea 
aproximativ 10 donatori, din 5.000 de trimiteri, 50 de 
donatori, din 10.000 de trimiteri veți avea 100 de donatori. 
În consecință, direct mailul se face, în general la scală largă. 
Pentru 10 donatori e discutabil dacă merită efortul unei 
campanii (probabil e mai eficient să îi identificați şi abordați 
individual), însă 100 sau 500 de donatori achiziționați vă duc 
într-o zonă în care prin față în față ar fi foarte greu să ajungeți 
cu un efort comparabil. 
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Direct mail nu e metodă pentru orice organizație. Pare 
simplu, economiseşte mult timp şi ai nevoie doar de o listă de 
distribuție şi de un copy writer bun, însă presupune costuri 
inițiale mari, pe care e foarte posibil să le recuperați doar în 
anul 2 sau 3 de campanii. În primul an, e posibil să nu câştigați 
financiar, însă veți avea o bază de date a cărei valoare creşte de 
la un an la altul, dacă este bine întreținută. 

Cum facem să creştem rezultatele 
şi să intrăm mai repede pe plus?

Adresaţi-vă unui public ţintă cultivat, cald şi loial pentru a 
creşte rata de răspuns şi valoarea donaţiei.
De asemenea, rata de răspuns creşte dacă organizația este 
cunoscută în comunitate şi mai ales în grupul țintă căruia i se 
trimite scrisoarea de direct mail. O organizație nouă a cărei 
nume nu rezonează în mintea celui care primeşte scrisoarea 
va avea un efect foarte slab. Mai slab de 1%. Numele unei 
organizații cunoscute pentru succesele, rezultatele şi 
activitatea pe care o desfăşoară va scurta paşii mentali pe care 
donatorii îi fac spre donație “ştiu cine sunt oamenii şi ştiu că 
sunt profesionişti”. Într-un grup cald, de susținători, direct 
mailul poate avea o rată de răspuns de până la 5%, iar într-un 
grup de donatori frecvenți şi loiali de până la 10-15%. Aceeaşi 

donatori sunt cei care fac contribuții financiare mai mari!

Faceţi câteva demersuri în plus pentru a nu-i lăsa pe 
oameni să uite că le-aţi trimis scrisoarea.
2 paşi simpli pe care îi puteți face după trimiterea scrisorii 
pentru a îmbunătăți rata de răspuns: 1) la câteva zile de la 
trimiterile pe poştă trimiteți un mesaj adaptat, despre aceeaşi 
campanie pe email către acelaşi grup țintă 2) folosiți câțiva 
voluntari instruiți care să dea telefoane unui segment cât mai 
mare din grupul celor care au primit scrisoarea voastră. E o 
modalitate bună de a primi un feedback de la cei cărora le-ați 
făcut solicitarea şi de a întări mesajul organizației voastre.

Și nu uitați ca în timpul campaniei de direct mail să vă 
pregătiți şi site-ul pentru campanie. E important ca mesajele 
electronice şi de pe poştă să poată fi susținute de pagina 
voastră web.

Solicitaţi companiilor
Deşi apelul la persoane fizice e forma clasică şi cea mai 
întâlnită a direct mail-ului, metoda se poate adresa şi 
companiilor. Această formă de direct mail e practicată şi la 
noi de multe ori, în principal din două motive – 1) creşte 
valoarea donației medii (o firmă poate da sponsorizări mai 
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mari  (500-600 ron) decât donația unei persoane (30-50 
ron) şi 2) identificarea, construirea şi segmentarea unui grup 
țintă spre care să plece solicitarea e mai uşor de făcut în cazul 
companiilor (în general IMM-uri) pentru că bazele de date cu 
companii sunt mai accesibile şi conțin mai multe informații 
relevante şi actualizate decât cele pentru indivizi.
Solicitați donații recurente – în special în cazul trimiterilor 
către donatori individuali se pot cere donații lunare constante. 
Atenție însă, baza de date trebuie să fie foarte bună, iar voi 
cunoscuți. E posibil ca rata de răspuns să scadă, deşi nu se 
întâmplă întotdeauna aşa, însă la finalul campaniei veți avea 
mai puțini donatori, dar mai generoşi. Astfel, dacă donația 
medie la direct mail este de aprox. 35-50 ron, în cazul 
donațiilor recurente suma anuală este semnificativ mai mare. 
O organizație din Cluj Napoca, a reuşit să păstreze o rată de 
răspuns de 1,2% cu o donație recurentă de 60 de ron/luna. 
Asta înseamnă o donație anuală de 720 ron/donator.

Tips & tricks

■■ Baza de date e decisivă pentru succesul campaniei! 
Dacă nu sunteți convinşi că baza voastră se pretează la 
o campanie de direct mail (nu este destul de mare, nu 
aveți grupuri sau segmente omogene, nu sunteți siguri 
dacă adresele mai funcționează), cel mai bine este să 
nu investiți încă într-o campanie. Curățați baza de date, 

investiți efort pentru a o creşte, creați propria voastră bază 
de date!

■■ Pentru organizațiile de mediu, care lucrează mult cu 
indivizi, construirea unor baze de contacte valide, care 
să reprezinte un grup țintă cald şi interesat este mai uşor 
decât în cazul unor organizații de alt profil (campanii de 
conştientizare, semnarea unor petiții, recrutare membri şi 
voluntari, etc.).

■■ Personalizați cât de mult puteți scrisoarea! Nu trimiteți 
aceeaşi scrisoare întregii baze de date! Împărțiți baza de 
contacte în grupuri omogene, ținând cont de trăsăturile şi 
interesele comune ale celor din baza voastră de date. Apoi 
construiți mesaje diferite, ținând cont de aceste caracteristici 
şi de interesul pe care oamenii îl au în cauza voastră.

■■ De câte ori puteți cere unui donator? De până la 3 ori pe 
an! Însă doar dacă îl cultivați eficient şi dacă îi comunicați 
schimbarea pe care o produceți. Și dacă ați reuşit să îl 
faceți să fie foarte ataşat de misiunea voastră.

Nu uitaţi!

■■ Donatorii deja existenți sunt întotdeauna cea mai bună 
sursă pentru donații.

■■ Obişnuiți-vă angajații să păstreze şi includă în baza de date 
toate contactele noi.

■■ Baza de date este foarte valoroasă. E important să aveți 
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o persoană în organizație care să fie responsabilă de 
întreținerea ei.

■■ Calitatea bazei de date se degradează. Dacă nu este constant 
curățată şi completată, devine inutilizabilă în 3 ani. 

■■ Puneți întotdeauna adresa voastră pe plic pentru a vă 
asigura că plicurile care nu ajung la destinatar se întorc la 
voi şi că puteți opera schimbările în baza de date.

Paşi şi metodă
Scopul şi obiectivele campaniei – stabiliți care e obiectivul 
vostru financiar pentru campania de direct mail. Asta 
presupune să faceți partea de matematică din spatele 
obiectivului. Cât vă doriți să strângeți? Cât de mare e baza 
de date pe care o aveți la dispoziție? Cât de cunoscuți sunteți 
de cei din baza de date? Care e rata de răspuns pe care o 
aşteptați? Care e donația medie pe care mizați? 

Lista de distribuţie – cum împărțiți contactele din baza de 
date pentru a comunica eficient şi personalizat cu ei? E posibil 
să fie nevoie de 2, 3 sau 4 scrisori diferite către segmente 
diferite din baza de date. Veți trimite un mesaj IMM-urilor, un 
alt mesaj celor care sunt membri ai organizației voastre, un alt 
mesaj celor care sunt donatori ai organizației şi un alt mesaj 
unei liste reci cu care nu ați interacționat până acum.

Scrisoare şi pachet – în afară de scrisoare, care e punctul 
central al pachetului de direct mail, mai puteți include 
materiale care au legătură cu campania/programul pentru 
care solicitați donații şi care pot ajuta donatorul să înțeleagă 
mai bine cauza voastră - o broşură despre program, un ghid 
al donatorului cu beneficii specifice pe care le puteți oferi, 
raport anual - plic pentru răspuns, un obiect simbolic pe care 
donatorul să îl poată păstra (ex: sămânță de flori, semn de 
carte, etc – un obiect care poate fi asociat cu ceea ce faceți şi 
care vă susține mesajul din scrisoare). 
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10 lucruri importante despre scrisoare:

1.  Este personală, vorbește despre o problemă importantă pentru 
donator

2.  Spune o poveste care-l ajută pe donator să înțeleagă care e 
impactul pe care voi îl produceți

3.  Vorbește despre gravitatea problemei pe care ați identificat-o, dar 
oferă și soluția pe care voi o propuneți

4.  Are un limbajul clar, concis, fără jargon
5.  Mesajul se concentrează pe un mesaj central, în jurul căruia se 

construiește scrisoarea. Prea multe mesaje vor deruta donatorul, 
care nu va mai știi pentru ce îi solicitați fonduri

6.  Transmite urgența – de ce e important ca donatorul să răspundă 
acum mesajului vostru. Ce se întâmplă dacă amână sau uită?

7.  Scrisoarea vorbește despre modul în care problema îl afectează 
pe donator, despre beneficiile pe care el le are dacă se alătură 
organizației voastre

8.  Scrisoarea SOLICITĂ explicit și direct FONDURI. Nu sprijin, nu 
suport, nu un ajutor oricât de mic!

9.  Scrisoarea solicită o valoare a donației, sau oferă 2-4 praguri 
diferite de donație din care donatorul poate alege una. Menționați 
clar modalitățile prin care donatorul poate vira banii către 
organizație

10.  Spuneți întotdeauna ce veți face cu banii, în ce se va transforma 
donația pe care o primiți! Cu cât transformarea donației în ceva 
concret e mai clar transmisă cu atât donatorul va înțelege mai bine 
despre ce e vorba

Testarea
Vă permite în primul rând să primiți un feedback important 
despre conținutul scrisorii, despre pragurile de donație, 
despre claritatea proiectului, despre cât de personală este 
scrisoarea! E esențial să faceți testarea pe un eşantion din 
grupul vostru țintă pentru a avea efectul scontat. Cei mai 
experimentați copywriteri spun că etapa testării poate 
schimba radical mesajul scrisorii în urma feedback-ului. De 
aceea, e important să vorbiți cu un grup de oameni “tipici” din 
audiența voastră.

Realizare efectivă direct mail
Ați trimis scrisorile prin poştă şi acum aşteptați răspunsurile. 
Aveți în vedere 2-3 zile în care ele ajung în mâinile 
potențialilor donatori. 

Gestionarea răspunsurilor
Răspunsurile încep să apară în 3-4 zile de la trimitere. În 
primele două săptămâni veți primi cele mai multe răspunsuri/
telefoane/întrebări. Ultimele feedbackuri pe campanie pot 
să apară şi în săptămânile 3-4 de la trimitere. E important ca 
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în perioada aceasta oamenii din organizația voastră să ştie 
despre campanie şi să poată reacționa prompt la întrebări 
care pot veni din partea potențialilor donatori. Dacă e 
posibil alocați un număr de telefon şi 1-2 oameni care să fie 
responsabili de campanie şi care să poată răspunde la acel 
telefon în primele 3-4 săptămâni de campanie.

In prima săptămână vor începe să apară retururile. Puneți 
întotdeauna adresa voastră pe plicurile care pleacă spre 
donatori, pentru credibilitate pe de o parte şi pentru a vă 
asigura că scrisorile care nu ajung la destinatar se întorc la voi. 
Rata de retururi este de până la 4% pe o baza de date bună. 
Asta înseamnă că retururile trebuie operate rapid în baza de 
date – fie căutate şi corectate adresele, fie scoase din baza de 
date.

Scrisoarea de mulţumire
Odată ce ați achiziționat un nou donator e important să 
îi spuneți foarte repede mulțumesc şi să îi oferiți câteva 
informații suplimentare despre impactul şi rezultatele 
organizației voastre. Atenție, scrisoarea sau telefonul de 
mulțumire trebuie să ajungă la donator în 24 de ore de la 
efectuarea donației! Asta arată că sunteți profesionişti şi că 
gestul donatorului e important pentru voi!

Evaluare finală
Este momentul bilanțului, în care puneți cap la cap rezultatele 
şi le comparați cu obiectivele propuse inițial. În plus, e un 
moment de analiză în care vă uitați cum s-au coordonat 
lucrurile în echipă, ce aspecte neprevăzute au intervenit şi 
cum au fost gestionate. Toate concluziile de acum vă vor fi de 
folos în campania următoare.
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Definiţie metodă
Evenimentele speciale sunt un program de mobilizare de 
resurse din comunitate care aduc alături managementul 
unei organizații, voluntarii și susținătorii ei într-un context 
de socializare care oferă bună dispoziție, dar care solicită în 
același timp fonduri pentru a crește programele și impactul 
organizației în comunitate.

Obiectivele evenimentelor speciale:

■■ Atragerea de fonduri – este principalul obiectiv, cel care 
trebuie să stea la baza întregii planificări a evenimentului.

■■ Recrutarea de noi donatori şi extinderea bazei de date 
a organizaţiei – evenimentele speciale atrag oamenii 
deja apropiați organizației, dar e important să atragă 
şi donatori noi. Aceştia pot fi interesați de ceea ce voi 
le oferiți în cadrul evenimentului (concert cu un artist 
favorit, competiție sportivă, ocazia de a se recrea, o piesă 
bună de teatru etc.) sau pot fi atraşi la eveniment prin 
rețeaua voastră socială (prietenii voştri vin cu prieteni 
care pot să vă cunoască şi susțină pe viitor).

■■ Motivarea şi implicarea board-ului şi a donatorilor 
principali - membrii board-ului sunt motivați să se 
implice în organizarea evenimentului, în promovarea 
acestuia printre cunoştințele lor, invitarea acestora la 
eveniment etc. Evenimentele speciale sunt o metodă care 
solicită abilități extrem de diverse, ca urmare oricine poate 
găsi ceva de făcut care să-i pară interesant. Nu ezitați să 
implicați membrii boardului şi voluntarii în evenimentele 
voastre speciale – în felul acesta îi veți apropia şi mai mult 
de misiunea voastră.

■■ Informarea despre misiune şi impact în comunitate 
- translatarea misiunii organizației de la newsletter sau 
raport anual la exemple concrete ale activității organizației 
în comunitate.

■■ Promovarea organizaţiei - evenimentele speciale 
reprezintă o modalitate principală de promovare pentru 
organizație, datorită numărului mare de participanți. Ele 
permit participanților să intre în contact cu managementul 
organizației, cu voluntarii, să aibă acces la exemple 
concrete ale activității organizației în comunitate.

EVENIMENTE SPECIALE
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■■ Transferul de „capital de încredere” – obținerea girului 
din partea unor personalități locale/naționale care pot fi 
implicate în evenimente speciale şi cu care puteți astfel 
crea contextul în care să vă cunoască şi să se apropie de 
organizație.

Cum decideţi dacă faceţi un eveniment 
special?

■■ Aveţi suficient timp la dispoziţie? (alocați minim 3-6 
luni pentru organizarea unui eveniment special. Dacă e 
prima dată când îl organizați începeți chiar mai repede. 
Vor apărea situații neprevăzute şi e bine să aveți o rezervă 
de timp pentru a le gestiona).

■■ Aveţi un buget de investit? Cât puteți pune ca avans 
pentru eveniment? (evenimentele speciale pot fi 
costisitoare. Partea bună este că dimensiunea şi specificul 
evenimentului vostru influențează puternic şi costurile 
pe care le presupune. Dacă sunteți la început, testați mai 
întâi evenimente la scală mai mică, pentru a exersa paşii. 
Apoi va fi mai uşor să creşteți dimensiunea şi profilul 
evenimentului).

■■ Există un board care să vă susţină evenimentul? - dacă 
aveți un board dispus să se implice şi o rețea de susținători 
sunteți pe drumul cel bun. Ajutorul cel mai important pe 
care fiecare dintre aceştia vi-l poate oferi e să vorbească 

despre evenimentul vostru în cercul lor de prieteni şi să 
convingă oamenii să participe la eveniment! Transmite-ți-
le acest lucru şi faceți din asta o prioritate în întâlnirile şi 
discuțiile de promovare pe care le aveți cu ei! 

Tipuri de evenimente speciale
Evenimente pentru întreaga comunitate – genul 
de evenimente care vizează o audiență largă şi variată (de 
tipul alergare în jurul oraşului, cross, marathon, festival). Sunt 
evenimente care strâng fonduri prin taxe mici de participare 
de la un număr mare de participanți. După eveniment există 
de obicei un târg la care se vând diverse produse sau sunt 
oferite de către sponsori. Aceste evenimente funcționează 
foarte bine dacă organizația a primit suficiente sponsorizări 
care să asigure costurile evenimentului.
În schimbul sponsorizării, companiile primesc vizibilitate la 
evenimente şi în media. La scală mică, evenimente de acest tip 
pot fi organizate în fiecare lună.

Principalele avantaje țin de faptul că acest tip de evenimente 
pot strânge sponsori dacă oferă vizibilitate, atrag voluntari şi 
fac vizibilă organizația în comunitate.

Principalele dezavantaje țin de faptul că audiența este 
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eterogenă, că e destul de greu să găseşti momentele în care 
captezi atenția pentru a vorbi despre misiunea organizației 
şi e complicat de strâns contactele celor care participă la 
eveniment.

Licitaţii – sunt frecvent organizate în cadrul galelor sau 
balurilor, deşi ele reprezintă un eveniment special în sine.

Cele mai frecvente sunt:

■■ Licitaţie silent– Obiectele sunt expuse pe mese şi au 
prețuri relativ mici. Fiecare licitator lasă într-un bol aflat 
lângă fiecare obiect din licitație un pledge cu suma pe 
care vrea să o liciteze. După ce toți au licitat, sunt scoase 
biletele din bol şi licitatorul cu suma cea mai mare câştigă 
obiectul. 

■■ Licitaţie live – varianta cea mai folosită de licitație în care 
moderatorul prezintă obiectul, iar cei din sală licitează. 
Câştigă cel care licitează cel mai mult. 

Dacă aveți multe obiecte pentru licitație, puteți opta pentru o 
combinație între două tipuri de licitație. Licitația live strânge 
cei mai mulți bani, de aceea e şi cea mai folosită. În plus, 
asigură o parte de amuzament pentru participanți. Pe de altă 
parte însă, la licitația live nu puteți pune în licitație foarte 

multe obiecte. Ca timp, durează aprox 40-60 minute. Dacă 
alegeți să combinați tipurile de licitații, e important ca obiectele 
cele mai spectaculoase să fie lăsate pentru licitația live.

Tips and tricks

■■ E bine să nu începeți licitația cu obiectul cel mai scump! 
Ajutați-i pe oameni să se “încălzească”, cu obiecte mai 
puțin costisitoare, înainte de a aduce obiectul cel mai 
valoros pe scenă.

■■ Alegeți obiecte care se potrivesc cu audiența voastră – 
degeaba veți vrea să licitați obiecte de artă, dacă publicul 
vostru e interesat de sport! Adaptați obiectele la oamenii 
prezenți în sală. La fel de important este să adaptați 
prețul de licitație al obiectelor la puterea financiară a 
celor din sală! Dacă obiectele sunt prea scumpe riscați să 
nu le vindeți şi să compromiteți licitația. În plus, oamenii 
din sală se vor simți stânjeniți pentru că îi puneți într-o 
situație delicată!

■■ Alegeți un moderator dinamic, confortabil cu scena, dornic 
să interacționeze cu oamenii din sală! Dacă e cineva care 
îi şi cunoaşte pe o parte dintre invitați şi îi poate aborda 
de la egal la egal, cu atât mai bine. Rolul moderatorului e 
extrem de important în a stârni sala, în a pune presiune 
pe donatori, însă cu tact şi delicat! Petreceți timp cu 
moderatorul pentru a vă asigura că a înțeles cauza şi 
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misiunea voastră!
■■ Nu cheltuiți bani pe obiectele din licitație. Încercați să 

le obțineți ca donație, eventual de-a lungul unui an. Nu 
cumpărați obiecte banale, pe care oricine le poate găsi la 
magazin. Nu există nici un stimulent pentru donator în a 
plăti de 3 ori pe o sticlă de vin pe care o poate cumpăra de 
la supermarket în drum spre casă.

STUDIU DE CAZ   
EVENIMENT SPECIAL
Reţeaua de Acţiune pentru Climă (RAC-RO)

RAC-RO este o rețea de organizații de mediu și are ca misiune 
reducerea impactului activităților umane asupra climei și 
limitarea efectelor schimbărilor climatice.
RAC-RO și-a dorit să testeze ideea unui eveniment special sub 
forma unei licitații, pornind de la un eveniment mai vechi al 
organizației care premia soluțiile creative ale copiilor pentru 
comunicarea schimbărilor climatice. 
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Organizaţia a avut câteva provocări de 
gestionat:

■■ nu avea experiență în atragerea de fonduri din comunitate,
■■ publicul lor era obişnuit cu acest eveniment ca fiind unul de 

premiere a proiectelor copiilor şi nu de atragere de fonduri,
■■ obiectele pe care le aveau de licitat (lucrările/soluțiile 

copiilor) erau extrem de creative şi interesante, dar nu 
aveau nici o utilitate practică.

Cu aceste provocări în minte, RAC-RO a început să planifice 
primul eveniment de atragere de fonduri. Și-au propus 
să strângă 2.300 euro, sumă care urma să fie investită 
în programul de educație pentru mediu în şcoli al RAC-
RO. Echipa a decis să nu schimbe prilejul evenimentului 
(premierea copiilor), dar să adauge componenta de atragere 
de fonduri – prin licitarea lucrărilor realizate de copii.

Evenimentul a vizat ca grupuri ţintă:

■■ copiii şi susținătorii acestora (în special părinții),
■■ câteva companii şi oameni de afaceri,
■■ persoane implicate anterior în activitățile RAC-RO, care 

erau susținători ai organizației, dar nu donaseră până 
atunci (parlamentari, lideri de opinie, jurnalişti, sportivi, 
oameni din ambasade, etc.).

  În urma evenimentului RAC-RO a reuşit să strângă 1.800 
euro şi o sponsorizare post-eveniment de 3.500 euro!

Punctele tari ale evenimentului:

■■ echipa, formată din doar doi oameni şi-a pus întreaga 
energie în organizarea evenimentului,

■■ schimbarea profilului evenimentului a fost anunțată din timp 
pentru ca invitații să nu fie luați prin surprindere. În plus, 
invitațiile au menționat o donație recomandată la eveniment 
(de 50 de ron) şi au avut ataşate un catalog cu lucrările care 
urmau să fie scoase la licitație. În felul acesta, invitații au 
putut vedea despre ce este vorba şi au putut plănui înainte de 
eveniment dacă şi pentru ce obiecte vor licita,
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■■ evenimentul a combinat partea tradițională de premiere, 
şi a adus o componentă nouă, de atragere de fonduri care a 
făcut plăcere oamenilor din sală,

■■ evenimentul a fost gândit pentru un public cald, care 
cunoştea organizația şi programele sale, ca urmare 
mesajul destul de complex pe care îl aveau de transmis a 
putut fi uşor înțeles,

■■ au avut grijă ca moderatorul să fie bine ales – o persoană 
publică, dinamică şi creativă care a reuşit să comunice 
foarte bine cu sala,

■■ au combinat licitația live cu cea silent pentru a creşte 
numărul de obiecte care pot fi vândute. Licitația silent a 
pornit de la 200 de ron. În cea live, cel mai scump obiect a 
fost vândut cu 1200 ron,

■■ au făcut o planificare foarte realistă a evenimentului – au 
mizat pe 65 de oameni în sală, şi pe o donație medie de 
aprox. 35 de euro. La eveniment, lucrurile au fost foarte 
aproape de planificarea făcută!,

■■ au reuşit să transmită entuziasmul copiilor şi al 
programului, ca urmare au primit o sponsorizare 
semnificativă de la o companie în urma acestui eveniment!.

Evenimentul realizat de RAC-RO susține ideea că şi 
organizațiile cu misiune mai greu de “vândut” unui public 
larg pot desfăşura evenimente de atragere de fonduri care să 
aibă succes. Pentru un prim eveniment, RAC-RO şi-a testat 

forțele şi susținătorii. Practica altor organizații arată că edițiile 
următoare ale unui eveniment special încep să mobilizeze 
semnificativ mai mulți oameni şi mai multe fonduri. Asta 
dacă echipa îşi păstrează energie, entuziasmul şi îşi creşte 
obiectivul financiar. 
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Evenimente sportive – sunt frecvente şi relativ uşor de 
organizat (turnee de golf, de fotbal, competiții între echipele 
unor companii, concursuri de înot, etc. Un avantaj mare al 
evenimentelor sportive e că pot să atragă oameni pasionați 
de sport şi mişcare, iar evenimentul în sine poate fi un 
“cârlig” prin care să lărgiți baza de susținători ai organizației. 
Înregistrarea participanților va asigura ocazia foarte bună de a 
culege datele personale de care aveți nevoie pentru a-i ține pe 
oameni informați după eveniment.

Spectacole (concerte, piese de teatru, expoziţii) 
– sunt şi ele frecvent folosite şi se supun aceloraşi reguli ca 
evenimentele sportive. Trebuie să vă asigurați însă de eficiența 
financiară a evenimentului, pentru a nu rămâne pe minus la 
final. Calculați foarte atent costurile, estimați cât mai realist 
veniturile pentru a vedea dacă reuşiți să atingeți ținta propusă. 
Ca surse de venit, în afara vânzării de bilete, căutați din timp 
sponsori interesați de expunere în grupul vostru țintă.
Atât în cazul evenimentelor sportive, cât şi în cazul 
spectacolelor e important să faceți un efort proactiv de 
vânzare a biletelor. Partea de promovare e importantă, însă 
doar asta nu vă asigură vânzarea biletelor. Folosiți voluntari şi 
încercați să vă gândiți din timp cine ar fi interesat să participe. 
Mergeți voi la ei şi propuneți-le să vină la eveniment! Nu lăsați 
niciodată loc de surprize pentru seara spectacolului. Trebuie 
să ştiți câte bilete ați vândut şi care sunt oamenii care vor fi în 

sală. Începeți din timp vânzarea proactivă de bilete pentru a 
reuşi să vindeți cât mai multe.

Evenimente de premiere şi recunoaştere – gala 
cu premii, cină dansantă, baluri, etc. În afară de atragerea de 
fonduri, sunt organizate pentru a onora donatorii, partenerii 
şi susținătorii organizației şi în general pe cei care au avut o 
contribuție remarcabilă la schimbarea pe care organizația o 
produce. Sunt evenimente fastuoase şi pretențioase, motiv 
pentru care sunt costisitoare – presupun sala încăpătoare, 
meniuri, cocktails, momente artistice, aranjamente florale şi  
decorații etc.  Partea de atragere de fonduri se face în principal 
prin sponsorizări (companii care vor vizibilitate în timpul 
evenimentului) şi prin vânzarea de locuri în sală (fiecare 
participant plăteşte un loc pentru a fi prezent în sală). 
Din cauza logisticii pe care o presupune, e bine să încercați 
astfel de evenimente după ce aveți o baza de donatori 
constanți şi o oarecare experiență în desfăşurarea 
evenimentelor speciale.  Este important să începeți cu minim 6 
luni înainte pregătirea unui astfel de eveniment şi să încercați 
să găsiți din timp sponsori care vă pot susține. Se pot de 
asemenea obține discounturi semnificative la serviciile directe 
pe care le presupune evenimentul (chirie sală, decorații, 
meniu, băutură, etc). 
În cazul în care organizația e nouă, alegeți evenimente mai 
mici și repetate… cresc prezența voastră în comunitate, 
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sunt mai ușor de gestionat, presupun riscuri mai mici, și vă 
ajută să construiți o bază de donatori și suporteri.

Paşi în organizarea evenimentelor 
speciale
Stabiliţi obiectivele financiare şi non financiare ale 
evenimentului. Stabiliți de la început care sunt obiectivele 
financiare și non financiare ale evenimentului. Prima întrebare 
- Câți bani vă propuneți să strângeți? Cum ați ajuns la suma 
respectivă și cât este de realistă? Care este numărul minim de 
donatori necesari pentru a strânge acești bani? Care este o 
donație medie așteptată? Care este costul per donator pe care 
vi-l puteți permite? 

Construiţi identitatea evenimentului 
Pentru a crea un eveniment cu o identitate 
puternică încercaţi să găsiţi răspunsul la 
următoarele întrebări:

■■ Cum faceți să fie uşor de asociat evenimentul cu 
organizația?

■■ De ce acest tip de eveniment este cel mai potrivit cu 
organizația şi cauza voastră? 

■■ Cum este promovată imaginea organizației prin acest 
eveniment?

■■ În ce măsură organizarea evenimentului presupune 
implicarea voluntarilor? De câți oameni aveți nevoie?

■■ Este acesta genul de eveniment căruia i se poate asigura 
repetabilitatea?

Stabiliţi grupul ţintă al 
evenimentului
Care este portretul participantului/invitatului? Cât sunt 
dispuşi să cheltuiască? Cu cât ştiţi mai bine răspunsul la 
prima întrebare, cu atât cresc şansele să aveţi răspunsul 
la cea de a doua. 
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Factorii care influenţează prezenţa 
oamenilor la un eveniment

■■ Dimensiunea şi proeminența membrilor din consiliul de 
conducere al organizației şi măsura în care ei se implică în 
promovarea evenimentului  

■■ Numărul donatorilor existenți (sunt primii candidați 
pentru eveniment. O listă cu peste 500 de donatori vă 
oferă o bază solidă pe care să puteți lucra. O listă mai mică 
va cere un efort suplimentar din partea celor care sunt 
dispuşi să vă promoveze evenimentului în rețeaua lor 
socială).

■■ Dimensiunea listei de prospecti. La câți oameni estimați 
că puteți ajunge? Cât de mare e interesul în comunitate 
pentru tipul de eveniment pe care îl propuneți? Care este 
interesul grupului țintă în misiunea organizației voastre? 

■■ Unicitatea evenimentului. Este evenimentul vostru, 
un eveniment la care oamenii ar veni chiar şi fără 
componenta de cauză socială? Intr-o comunitate mare 
e vital ca evenimentul să fie creativ şi unic. Vă adresați 
unor oameni care probabil sunt asaltați de evenimente 
caritabile,  aşa că va trebui să luptați pentru un loc în 
agenda lor – prin abordare personală sau printr-un 
eveniment care să-i atragă. 

■■ Vizibilitatea/statutul organizației în comunitate. Dacă 
lumea vă cunoaşte pe voi sau evenimentul vostru vor fi 

mai dispuşi să participe. De asemenea, dacă evenimentul 
aduce persoane care prezintă un interes pentru cei invitați, 
vor veni la eveniment. 

Construiţi strategia bugetară – este partea de matematică 
a evenimentelor speciale. Care sunt metodele de atragere de 
fonduri la eveniment? Cât vă propuneți să strângeți înainte 
de eveniment (prin sponsorizări, vânzare de bilete/locuri în 
sală, etc.) şi cât vă propuneți să strângeți la eveniment? Care 
e capacitatea de donație a invitaților şi câți invitați vreți să 
aveți în sală? Care e costul per donator? Care e donația medie? 
Care e puterea financiară a oamenilor din sală? Ce oferiți în 
schimbul donațiilor primite? Din cauza costurilor în avans 
pe care le presupune un eveniment special e important să vă 
lăsați suficient timp pentru a găsi oferte de la diferite locații, 
cattering, poştă etc. dacă organizația nu are experiență e 
bine să lăsați timp pentru întâlniri ale angajaților pentru a 
monitoriza lucrurile constant.

Câteva metode frecvente de atragere a 
fondurilor:

■■ Vizibilitate oferită sponsorilor în cadrul evenimentului sau 
în publicațiile evenimentului

■■ Vânzarea de bilete de intrare
■■ Vânzarea unor obiecte cu valoare mare (inclusiv licitații)
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■■ Vânzarea unor obiecte cu valoare mică (de exemplu: 
brățări, felicitări, baloane, brelocuri…)

■■ Amplasarea unor cutii de donații
■■ Tombole
■■ Concursuri sponsorizate (de exemplu un cros în care 

participanții primesc de la sponsorii pe care îi identifică 
câte 1 leu pentru fiecare kilometru alergat)

Promovarea evenimentului
Cum comunicați evenimentul grupului țintă? Care sunt 
metodele şi canalele de comunicare pe care vă propuneți să le 
utilizați? Ce produse sunt necesare?
Alegeți metodele şi canalele de comunicare potrivite cu 
grupul țintă. A apărea în mass media nu e totul. Încercați 
să ajungeți pe acele canale pe care le folosesc cei cărora vă 
adresați. Încercați să creați legături cu câțiva ziarişti care să 
devină prietenii organizației. Folosiți în cadrul evenimentului 
materiale despre organizația voastră sau despre proiectul/
programul pentru care atrageți fonduri. Este o ocazie ca 
toți cei prezenți să ştie mai multe despre voi. Planificați 
momentele din cadrul evenimentului în care faceți atragere de 
fonduri şi vorbiți despre misiunea organizației. 

Evaluare şi follow up
Evaluarea o faceți în primul rând verificând măsura în care 
v-ați atins obiectivele financiare şi nonfinanciare. 

Indicatori care pot fi utilizaţi:

■■ sumele strânse
■■ numărul de participanți
■■ numărul de donatori constanți şi numărul de donatori 

constanți
■■ cost/participant

Dincolo de asta, plănuiți o întâlnire cu echipa în care analizați 
cum s-a desfăşurat evenimentul, ce a mers bine, ce putea 
merge mai bine, ce puteați face altfel. Toate aceste informații 
vă vor ajuta la ediția următoare.

Cine se implică în evaluare?

■■ echipa din organizație
■■ voluntarii
■■ câțiva invitați din eveniment care vă pot da un feedback 

onest şi constructiv
■■ membrii boardului
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Mulţumiţi, mulţumiţi, mulţumiţi!
Cu toții vrem să avem confirmarea că am făcut bine! Spunând 
mulțumesc la timp, le confirmați donatorilor că au făcut o 
alegere bună susținându-vă cauza.
Comunicarea cu cei care au fost la eveniment se face imediat 
după eveniment! În mod ideal scrisorile de mulțumire (în 
care menționați suma strânsă şi reamintiți ce veți realiza cu 
ea) pleacă în seara evenimentului sau a doua zi, devreme! Nu 
amânați momentul de mulțumire, e important să transmiteți 
că sunteți eficienți, atenți, recunoscători şi că imediat după 
evenimentul de atragere de fonduri vă apucați de proiect, nu 
plecați în vacanță. Luați în considerare un telefon personal 
către donatorii mari, o scrisoare personalizată, şi atenție 
în plus! Sunt oamenii care au fost cei mai generoşi cu voi şi 
trebuie să primească toată atenția voastră!

Atenţie!

1. Nu există rețete de evenimente! Fiecare eveniment special 
ia formă după chipul şi asemănarea organizației care îl 
face! De aceea, nu adoptați un eveniment, ci adaptați-l la 
contextul organizației voastre.

2. Aveți răbdare 3-5 ani pentru a vedea evenimentul la 
capacitatea sa maximă. Ar trebui ca fondurile să crească 
progresiv. Dacă nu se întâmplă aşa încercați să fiți extrem 
de critici pentru a vedea unde este problema.  

3. Fiți creativi când plănuiți evenimentul, dar extrem de 
realişti când vine vorba de buget!

4. Nu suprasolicitați donatorii, data viitoare nu vor mai 
veni la eveniment! Alegeți mai multe metode de atragere 
de fonduri, dar aveți în vedere profilul şi capacitatea de 
donație a invitaților.

5. Aveți întotdeauna în vedere beneficiile pentru donator! 
Dacă vreți să creați o relație pe termen lung cu aceştia, 
gândiți-vă cum îi veți face să simtă că sunt speciali şi 
importanți pentru organizația voastră!
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Chiar dacă online-ul nu reușește încă să mobilizeze fonduri 
impresionante în România, e important să începeți să 
integrați de acum instrumentele de lucru online în practica de 
fundraising a organizației. Experiența internațională arată că 
e direcția pe care se va dezvolta cel mai puternic atragerea de 
fonduri – donatorii din noile generații își petrec o mare parte 
din timp online, preferă să facă cumpărături online, socializează 
online, se informează și citesc presa online. 

Online-ul oferă în plus instrumente de plată foarte facile 
pentru donator pe de o parte, şi ca scade semnificativ costurile 
de comunicare pe care organizația le are cu donatorii care 
prefera acest medium. Din punct de vedere al instrumentelor 
tehnice existente, acestea sunt numeroase: de la clasicele 
email-uri, până la platforme specializate în newslettere, de la 
CMS-uri (Constent Management Systems)care fac construcția 
unui website foarte simplă, la platforme de microsite-uri şi 
blogging, de la site-uri de socializare precum Facebook sau 
LinkedIn la site-uri de microblogging cum este Twitter-ul. Tot 
ceea ce trebuie să faci este să îți alegi instrumentele potrivite 
pentru publicul țintă pe care îl vizezi şi să ai un plan de 
comunicare cu aceştia.

Principalele instrumente din zona online pe care le puteți 
integra în practica voastră de fundraising şi comunicare sunt 
următoarele:

Donaţii online
Ce înseamnă de fapt un sistem de donații online? În România 
există mai multe platforme de donații online, unele special 
dedicate acestor tipuri de plăți online, altele derivate din 
sisteme de plată pentru magazine online. Aceste platforme ar 
fi: www.donatiionline.ro şi platforma GAECAD 
www.epayment.ro, dar despre ele vom vorbi mai pe larg mai 
jos. După ce vă faceți cont pe una din aceste platforme, tot 
ce trebuie să faci este să pui un buton undeva pe site-ul tău 
care să redirecționeze către un link oferit de platformă, unde 
donatorul îşi va introduce datele personale şi bancare într-
un formular securizat, care mai apoi va fi procesat de către 
platformă şi donația efectivă va fi făcută. 
În România, o platformă similară, DonațiiOnline, a raportat o 
medie de 486 de donații efectuate pe an, suma strânsă fiind în 
jur de 2.400 de lei pe lună.

ATRAGERE DE FONDURI ONLINE
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Ce să faceţi:

■■ Puneți butonul “donează online” pe prima pagina a site-
ului, cât mai vizibil. El trebuie să fie găsit în mai puțin de 
2 secunde de la intrarea pe site, fără ca utilizatorul să fie 
nevoit să dea scroll-uri.

■■ Puneți întotdeauna un link cât mai vizibil către politicile 
de securitate.

■■ Puneți datele de contact ale ONG-ului cât mai vizibile 
(adresă, email, număr de telefon). Acest lucru va induce un 
sentiment mai mare de securitate.

■■ Puneți butonul de donație online în orice formă de 
comunicare online (email, newsletter, pe contul de 
facebook, etc.)

■■ Încercați să vă personalizați pagina formularului oferită de 
platforma de donații online. Majoritatea platformelor oferă 
această opțiune. 

Ce să nu faceţi:

■■ Nu faceți prea multe redirecționări de la butonul de 
donează până la formularul platformei. Utilizatorii se pot 
speria de acest lucru. 

■■ Nu folosiți formulare foarte lungi în care utilizatorul 
trebuie să completeze date irelevante. Deşi majoritatea 
formularelor sunt oferite de platforma de plăți online. Tot 

ce vă trebuie este o persoană cu cunoştințe în programare 
(în special php).

■■ Nu folosiți un design amator când vine vorba de plăți 
online. Un design profesionist inspiră securitate. 

Nu vă aşteptați ca punând un buton de donații pe site-ul 
organizației să curgă donațiile. Butonul de donație trebuie 
promovat în campaniile voastre de comunicare şi fundraising. 
Butonul de donații poate simplifica decizia şi timpul de reacție 
a donatorilor care agreează aceste instrumente de donație 
doar dacă aceştia află despre voi şi vor să vă susțină!
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Website
Un website reprezintă o carte de vizită a organizației. Este cea 
mai simplă metodă pentru ca lumea să afle mai multe despre 
ceea ce sunteți, despre misiunea, viziunea și scopul vostru. El 
se adresează tuturor utilizatorilor de Internet, reprezentând o 
bună metodă de promovare și de strângere a susținătorilor și 
donatorilor. De asemenea, este una din cele mai simple metode 
de a promova campanii, de a anunța evenimente.

Cum vă pregătiţi site-ul web pentru atragerea de fonduri?
Cea mai importantă componentă a unui website este front-
page-ul (pagina de deschidere). Ea trebuie să fie unică, 
memorabilă şi cu un design original. Dacă vreți să folosiți 
site-ul ca instrument sau canal în atragerea de fonduri, folosiți 
front page-ul pentru asta. Este pagina cea mai dinamică din 
site-ul vostru, cea pe care apar informațiile cele mai noi şi cele 
mai relevante. Daca aveți un eveniment special în pregătire 
sau o campanie de atragere de fonduri, informațiile despre 
eveniment sau campanie trebuie să se regăsească uşor şi rapid 
pe site. Coordonați întotdeauna site-ul cu ceea ce se întâmplă 
în offline. În perioada unei campanii oamenii vor intra pe site 
pentru a găsi informații suplimentare. 

Câteva elemente necesare pe prima pagină a 
site-ului:

■■ scurtă descriere a ONG-ului: cine este, cu ce se ocupă. Nu 
mai mult de o frază, dar însoțită de un link către informații 
suplimentare.

■■ Căutare – un formular simplu de search, pentru ca 
utilizatorul să poată căuta informații care îl interesează.

■■ Legături cu alte prezențe în online. Acesta include 
tradiționalele butoane de facebook, twitter, RSS, youtube, 
dar şi formular de abonare la newsletter.

■■ Logo-ul ONG-ului.
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■■ Noutăți: ştiri, evenimente, rezultate ale ONG-ului.
■■ Dovezi ale utilizării banilor în scopuri caritabile.
■■ Butonul “donează” care să facă legătura cu platforma pe 

care o folosiți pentru donații online. Acest buton trebuie să 
fie vizibil în primul ecran (fără ca utilizatorul să fie nevoit 
să dea scroll ca să îl vadă) şi să iasă în evidență. 

Ce să faceţi:

■■ Postați conținut cât mai diversificat din punct de vedere 
al canalului de comunicații: fotografii, materiale video şi 
audio, texte. Acest lucru vă ajută să atingeți un public mai 
larg şi să faceți conexiuni cu alte medii online (de exemplu 
YouTube).

■■ Fiți pregătit pentru fluxul de vizitatori. În special după 
o campanie de promovare, aşteptați-vă să aveți mulți 
vizitatori pe site, aşa că asigurați-vă că site-ul suportă 
acest lucru. 

■■ Promovați website-ul în comunicarea offline: bannere, 
rollup-uri, fluturaşi dar şi prin viu grai.

■■ Foloseşte un URL simplu. Dacă povesteşti cuiva despre 
ONG şi persoana va vrea să intre pe website, ajută-l. 
Setează-ți URL-ul ca fiind numele ONG-ului cu extensia ro 
sau org. 

■■ Folosiți Search Engine Optimization (SEO), un mecanism 

prin care puteți face site-ul mai vizibil din punct de vedere 
al motoarelor de căutare (Google, Yahoo, AOL). Investiți 
timp în asta.  

Ce să nu faceţi:

■■ Nu faceți front-page-ul foarte lung. Oamenii se vor plictisi 
să dea multe scroll-uri pentru a citi toată informația.

■■ Nu dezvoltați site-ul în adâncime ci în lățime. Utilizatorii 
ar trebui să dea maxim 4 click-uri pentru a ajunge pe orice 
pagina din site. 

■■ Nu uitați de site, asigurați-vă că este în permanență 
updatat. 

Micro-site-uri
Microsite-urile sunt un fel de mini site-uri conținând informație 
specifică și specializată, spre deosebire de website-urile generale 
ale organizațiilor. Ele se definesc prin propriul domeniu sau 
subdomeniu și pot conține una sau mai multe pagini. Ele sunt 
temporare și servesc ca platformă de informare și strângere de 
donatori pe o campanie sau un eveniment specific de atragere 
de fonduri.

De exemplu, în cazul unor evenimente de genul şi anvergura 



GREEN PHILANTHROPY     25

unui maraton, swimathon, gala, etc., unde este multă 
informație de dat către publicul larg, înscriere de participanți 
şi/sau susținători şi eventual afişarea lor, un micro-site 
adăugat site-ului principal poate da o notă mai oficială 
evenimentului. În plus, nu aglomerezi foarte tare site-ul 
principal al organizației. 

Aceste tipuri de site-uri vă pot face mult mai uşoară munca 
administrativă din spatele evenimentului, mai exact tot 
ce ține de înscrierea participanților şi a susținătorilor, de 
administrarea lor şi de raportarea lor şi de asemenea este un 
bun instrument de promovare a ideii de donații online care, în 
România, este destul de greu de introdus. 

Reţele de socializare: facebook, 
twitter
Una din cele mai rapide şi mai simple mijloace de transmitere 
a informației sunt rețelele de socializare cum sunt FaceBook-
ul şi micro-bloggin-ul cum este Twitter, fiecare având publicul 
lui țintă. Dacă Twitter-ul nu a intrat încă pe piața românească 
la capacitate maximă, FaceBook în schimb a ajuns la trei 
milioane de utilizatori. Din punct de vedere al profilului 
utilizatorilor, ele sunt foarte diverse. Twitter este populat, în 
pricipal de oameni din online (ziarişti, bloggeri, ITişti), spre 

deosebire de Facebook, care are utilizatori mult mai variați: 
de la oameni de afaceri până la casnice, de la tineri până la 
firme, corporații şi companii care caută publicitate. De ce intră 
oamenii pe cele două rețele sociale? Pe FaceBook motivul e 
simplu, strict pentru socializare, pentru divertisment, iar, în 
cazul companiilor, pentru publicitate. Pe Twitter, oamenii intră 
pentru informare: ce se mai întâmplă prin oraş, ştiri pe scurt, 
linkuri interesante.
Este bine să abordați cele două rețele sociale cu scopuri 
diferite.  FaceBook-ul se pretează la promovare, atragere de 
voluntari şi susținători ai cauzelor voastre, în timp ce twitter-
ul la informare şi promovare.

Ce să faceţi:

■■ Faceți-vă fan page, nu pagină propriu-zisă, chiar dacă pare 
că are mai multe opțiuni. 

■■ Personalizați-vă pagina cât de mult puteți
■■ Faceți legătura între toate platformele online pe care le 

folosiți.
■■ Faceți-vă o obişnuință din a scrie constant.
■■ Implicați-vă în discuții şi implicați-vă voluntarii în discuții.
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Ce să nu faceţi:

■■ Nu folosiți pagina oficială a organizației drept pagină 
personală.

■■ Nu invitați oamenii să fie fani de prea multe  ori.
■■ Nu spama cu mesaje, tweet-uri, invitații .
■■ FaceBook-ul poate fi privit şi ca un mod de fundraising 

fun, atractiv, pentru tineri dar şi pentru companii sau 
presă, tocmai prin inovația pe care o aduce (în special în 
România). 

STUDIU DE CAZ  WWF ROMANIA

Adoptă un urs!

WWF-România a lansat în decembrie 2010 un prim 
proiect online pentru strângerea de fonduri de la 
donatori individuali, “Adoptă un urs!”. Obiectivele primului 
an de implementare a proiectului au fost:
1. colectarea a 17.500 EUR;
2. obținerea contactelor personale ale 500 donatori ne-

anonimi;
3. lărgirea bazei de date cu potențiali donatori cu 1.000 de 

contacte noi.
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Principalul grup țintă al campaniei este format din persoane 
cu vârsta între 3o-45 de ani, din mediul urban, studii 
superioare şi un venit peste medie. În general, persoane care 
au copii, folosesc frecvent internetul pentru cumpărături, 
informare şi divertisment, care călătoresc, iubesc animalele şi 
îşi petrec timpul liber în natură.
Instrumentul principal al campaniei este website-ul dedicat, 
www.adoptaunurs.ro, cu dublu rol:

1. platformă pentru colectarea de date personale şi strângere 
de fonduri;

2. informare cu privire la cauza strângerii de fonduri, paşii 
care trebuie urmați pentru finalizarea unei adopții şi 
detalii despre specia urs brun.

Utilizatorul care accesează websiteul trebuie să răspundă la 
trei întrebări legate de ursulețul de pluş din copilărie, numele 
acestuia şi culoarea favorită, scopul fiind să provoace o relație 
emoțională şi să capteze atenția făcând referire la copilărie, o 
perioadă de care majoritatea îşi aduc aminte cu plăcere.
Odată ajuns pe pagina de adopții, utilizatorul poate alege una 
dintre 3 sume prestabilite (45, 90 sau 150 RON) sau poate 
completa o sumă la alegere. Metodele de plată din care se 
poate alege sunt: plata online, la curier, prin transfer bancar, 
prin internet banking sau direct la sediul WWF.
Pentru o sumă mai mare de 90 RON, donatorul primeşte prin 

curier un pachet de adopție: un ursuleț de pluş WWF, un 
certificat de susținător şi un abțibild WWF.
Odată cu finalizarea adopției, utilizatorul primeşte automat, 
prin e-mail, un mesaj de mulțumire.

Campania a fost promovată  
în special online, prin:

■■ bannere;
■■ pagină de Facebook;
■■ Facebook ads;
■■ Google ads;
■■ DMs.

■■ Bannere online -  publicate pro-bono pe aproximativ 
100 websiteuri (copii, femei, lifestyle, cotidiene, portaluri 
ştiri). Cea mai intensă expunere s-a realizat în perioada 15 
decembrie 2010 – 15 ianuarie 2011.

■■ Pagina de Facebook a proiectului – are, la sfârşitul 
lunii noiembrie 2011, 1.340 prieteni. Postările regulate 
informează şi conțin fiecare îndemnul la acțiune (adoptă 
un urs!) şi linkul către pagina de plată din website;

■■ Facebook ads şi Google ads sunt folosite pentru 
atragerea de donatori pe website, în special în anumite 
perioade (sărbători, vacanța de vară etc.);

■■ E-DMs (direct e-mail, varianta electronică a direct 
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În zona media tradiționale, campania a fost susținută prin 
prezența unor reprezentanți ai organizației în emisiuni TV, 
interviuri radio, transmiterea comunicatelor de presă şi 
publicarea de advertoriale în presa scrisă şi online. Scopul 
principal al promovării pe media tradiționale a fost să 
informeze publicul general cu privire la existența şi obiectivele 
proiectului şi să susțină mecanismele de promovare online.

Alte metode:

■■ „5 lei pentru o pădure protejată şi un urs fericit!” 
- parteneriat de o lună, cu website-ul de reduceri 
ofertesupertari.ro;

■■ Slideshow care a rulat pe ecrane în 7 clădiri de birouri din 
Bucureşti, timp de o lună, pro-bono.

Rezultatele campaniei la 30.11.2011:

■■ 10.000 EUR colectați;
■■ Datele personale ale 550 persoane;
■■ Bază de date cu aproximativ 100.000 adrese de e-mail.

Proiectul inițial a calculat obiectivul financiar la o sumă fixă de 
35 EUR / donator. Contextul economic şi realitatea pieței de FR 
din România ne-au determinat să stabilim sume mai mici pentru 
donații, iar suma medie aleasă de donatori este de 90 RON.

mail-ului) – până la 31 octombrie 2011, au fost trimise 8 
mesaje, către întreaga bază de date. Numărul recipienților 
a variat de la 11.700, până la aproximativ 100.000. Rata 
medie de deschidere a fost de 25%, mai bună decât media 
industriei, de aproximativ 17%.

În zona media tradiționale, campania a fost susținută prin 
prezența unor reprezentanți ai organizației în emisiuni TV, 
interviuri radio, transmiterea comunicatelor de presă şi 
publicarea de advertoriale în presa scrisă şi online. Scopul 
principal al promovării pe media tradiționale a fost să 
informeze publicul general cu privire la existența şi obiectivele 
proiectului şi să susțină mecanismele de promovare online.

Alte metode:

■■ „5 lei pentru o pădure protejată şi un urs fericit!” 
- parteneriat de o lună, cu website-ul de reduceri 
ofertesupertari.ro;

■■ Slideshow care a rulat pe ecrane în 7 clădiri de birouri din 
Bucureşti, timp de o lună, pro-bono.

Rezultatele campaniei la 30.11.2011:

■■ 10.000 EUR colectați;
■■ Datele personale ale 550 persoane;
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Adresele noi de e-mail provin, în principal, de la semnatarii 
petiției pentru salvarea pădurilor virgine, din cadrul 
campaniei derulate de WWF-România în noiembrie 2011. 

Persoanele care şi-au dat acceptul, vor fi incluse în baza de 
date a organizației, obiectivul pentru FR fiind conversia în 
donatori one off, prin implicarea în proiectul Adoptă un urs! şi 
obținerea unor date personale calitative.

Concluzii:

■■ Succesul unei campanii de strângere de fonduri online este 
100% dependent de promovarea continuă, pe websiteuri 
relevante, folosind instrumentele potrivite;

■■ Este esențial să cunoşti profilul donatorului şi 
comportamentului în online: ce websiteuri vizitează, 
între ce ore, când citeşte FB, cărui tip de mesaje răspunde 
cel mai des etc., pentru a putea adapta comunicarea şi a 
promova campania pe cele websiteurile relevante;

■■ Trebuie să existe buget pentru promovare;
■■ Bannerele online sunt potrivite mai mult pentru 

informare;
■■ Folosite corect şi având cunoştințele necesare de 

marketing online, FB ads şi Google ads sunt instrumente 
eficiente pentru un proiect de strângere de fonduri online;

Proiectul este un instrument excelent pentru atragerea de 
donatori one-off, pentru conversia activiştilor în donatori şi 
pentru construirea unei baze de date calitative. 
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Vânzarea de produse a devenit parte din acțiunile de 
fundraising ale multor organizații. Vorbim în principal de 
două tipuri de produse:

■■ cele care poartă brandul organizației (eventual, 
confecționate de organizație), au logo-ul organizației etc; 

■■ cele care nu sunt direct asociate cu organizația, dar sunt 
vândute pentru profit. Acestea sunt obiecte care nu au 
nici o valoare adăugată pentru comunitate şi sunt vândute 
doar pentru profitul financiar.

Iată câteva avantaje ale campaniilor de 
atragere de fonduri prin vânzarea de 
produse:

■■ Campania poate să se dezvolte de la un an la altul. În 
primul an, se poate începe cu produse confecționate 
manual de beneficiari, pentru a se continua cu produse 
de serie. Se poate începe prin implicarea a doi, trei 
voluntari care vor vinde produse către apropiații 
organizației, pentru ca în edițiile viitoare să se ajungă la 
sute de voluntari care vor ajunge la mii sau zeci de mii de 
potențiali cumpărători.

■■ Produsele pot fi vândute în anumite ocazii către companii 
şi angajații acestora (ceea ce vă asigura un număr mare de 
obiecte vândute şi o relație pe termen lung cu firma)

■■ Vânzarea de produse vă permite să ajungeți la donatori la 
care altfel nu ați ajunge. Un prim contact cu donatorul în 
cadrul acestei campanii poate fi un prim pas într-o relație 
de lungă durată cu acesta. Oferă o gratificare instantă celui 
care vă poate deveni donator pe termen lung. Dacă îi place 
produsul pe care l-a cumpărat de la voi, vă va ține minte.

Pentru a avea succes în vânzarea de produse 
ale organizaţiei aveţi nevoie de:

■■ Un produs care să iasă în evidenţă; Fie că este vorba 
despre un obiect confecționat manual de beneficiari sau 
de un obiect de serie, el trebuie să fie diferit de ceea ce 
cumpărătorii ar putea găsi foarte uşor la supermarket.

■■ Produsul este de calitate. Simpla asociere a unui 
obiect cu o cauza socială nu asigură succesul în vânzarea 
acestuia. Încercați să pregătiți obiecte pe care v-ar face 
şi vouă plăcere să le cumpărați. Dacă beneficiarii sau 
voluntarii voştri sunt cei care confecționează produsele, o 

VÂNZARE DE PRODUSE
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idée bună este să lucrați cu un artist plastic care vă poate 
ajuta să faceți un produs de calitate.

■■ Testaţi interesul şi preţul obiectelor înainte de a 
scoate o serie foarte mare. Adresați-vă unui sample de 
posibili cumpărători şi întrebați-i cum li se par obiectele, 
cât ar plăti pentru ele, în ce măsură le place, etc.

■■ Faceţi un calcul de eficienţă. Dacă acum testați metoda, 
începeți cu obiecte care au un cost de producție mic şi pe 
care le-ați putea vinde mai uşor, adăugând o rată de profit 
mare (poate fi peste 100%). 

■■ Alegeţi voluntari entuziaşti şi dedicaţi cauzei.  
O coordonare impecabilă a campaniei; Dat fiind că vorbim 
despre o activitate comercială, coordonatorul campaniei 
de atragere de fonduri trebuie să aibă în vedere întregul 
lanț de producție şi de distribuție, dar şi partea de 
promovare.

■■ Asiguraţi-vă că aveţi aprobările şi documentaţia 
impuse prin lege.

Cum alegem produsul care va fi 
vândut?
Dacă sunteți în faza în care testați această metodă, ar trebui 
să începeți prin a vorbi cu Consiliul director al organizației, 
cu departamentul contabil şi cu voluntarii pentru a verifica 

dacă este posibilă vânzarea de produse şi ce produse ați putea 
vinde. Întocmiți apoi o listă cu aceste produse. 
Când aveți o listă scurtă de produse, întrebați câteva persoane 
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din publicul țintă ce anume ar cumpăra. Puteți astfel să 
ajungeți la unul sau două produse, pe care să le realizați sau 
să le cumpărați în serie mică. Fiți atenți ca produsul să fie de 
bună calitate şi să aibă utilitate pentru potențialii cumpărători.  
De asemenea, alegeți produse care nu necesită condiții 
speciale de transportare şi de depozitare şi care nu au volum 
şi/sau greutate mare. Este important ca produsul pe care îl 
alegeți pentru vânzare să nu fie vândut şi de o altă organizație 
cu arie de lucru comună.

Trebuie să vă asigurați că produsul este compatibil cu 
misiunea organizației. Ce ați crede dacă o organizație de 
mediu ar vinde jucării pentru a combate încălzirea globală? 
Dar dacă o grădiniță ar vinde jucării din lemn ca să doteze 
o sală de joacă? Evident, în cel de al doilea caz, şansele de 
reuşită sunt mult mai mari.  Iată câteva idei de produse şi 
de servicii care pot fi vândute: cărți de bucate, felicitări, 
ornamente de Crăciun, bijuterii, articole tricotate, acadele, 
prăjituri, agende, lumânări, jucării, obiecte de protecție, 
semințe de plante, bulbi de flori, stikere, calendare, cursuri 
diverse, petreceri pentru copii, pictură pe față, kituri pentru 
plante, etc. Evitați să vindeți produsele altora. Există companii 
care vă vor oferi produse sau servicii pentru a le vinde în 
schimbul unui adaos, încercând astfel să vă folosească drept 
forță de vânzări, pe lângă lanțul de distribuție pe care îl au. 

Cine vinde produsul?
Dacă organizația are voluntari gata să ajute la atragerea de 
fonduri, răspunsul la această întrebare este simplu. Voluntarii, 
organizați şi instruiți, vor vinde produsele. Organizațiile de 
tineret, de exemplu, pot folosi  beneficiarii în procesul de 
vânzare, dar trebuie să se asigure că au acordul părinților, 
dacă este necesar. Dacă organizația nu dispune de suficienți 
voluntari, poate încerca să găsească magazine care ar fi 
dispuse să includă în oferta lor şi produse ale organizației. O 
altă opțiune este plasarea produselor la recepția clădirilor de 
birouri, la hoteluri sau în alte locuri unde nu se vând produse 
en-detail şi unde produsul organizației ar putea ieşi uşor în 
evidență. De asemenea, angajații organizației pot încerca să 
vândă produsul familiei şi cercului lor de cunoştințe.

Cum şi unde vindem produsul?
Situația ideală este vânzarea en-gros, de obicei către mari 
companii a unor produse în serie ale organizației. Felicitările 
sunt cel mai la îndemână exemplu, practicat de foarte multe 
organizații care le vând către companii de Crăciun, Paşte sau 
alte sărbători. Dar acestea nu sunt singurele lucruri care se 
pot vinde în cantități mari. Ne putem gândi la jucării, globuri, 
hârtie de împachetat, calendare şi multe alte produse. În 
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paralel cu vânzarea en-gros, de către fundraiserii organizației, 
se poate încerca vânzarea en-detail, în diferite locuri şi 
moduri.

Produsele organizației pot fi vândute la un stand al 
organizației (plasat într-un centru comercial, în cadrul unui 
târg, într-o clădire de birouri etc.), în cadrul unui eveniment 
(de 1 Iunie, de zilele şcolii, de zilele oraşului etc.) sau pot fi 
vândute în permanență, de către angajați şi de către voluntari, 
în locuri diverse, unde îşi întâlnesc prietenii sau familia, sau pe 
site-ul web al organizației.

Pregătirea voluntarilor va include în mod necesar jocul de rol, 
în care ei vor învăța cum să răspundă posibilelor întrebări 
ale cumpărătorilor şi cum să le transmită acestora din 
entuziasmul şi din ataşamentul lor față de cauză. Puteți vedea 
mai jos un posibil scenariu, care va trebui adaptat organizației 
şi produsului pe care îl vindeți. 

Nu pierdeți nici o clipă din vedere motivarea voluntarilor 
şi a altor persoane care vând produsul. Uneori, faptul că 
strâng bani este motivator, dar e demonstrat că acordarea 
de premii (chiar şi simbolice) şi organizarea de concursuri 
între voluntari va creşte volumul vânzărilor. Puteți găsi 
modalități foarte creative de a stimula voluntarii. De exemplu, 
le promiteți o zi în care voluntarul cu cele mai bune rezultate 

este şeful coordonatorului campaniei sau o seară în care 
directorul organizației va fi chelner pentru toți voluntarii 
participanți, dacă aceştia îşi ating obiectivul stabilit. Dacă 
faceți atragere de fonduri pentru o şcoală sau pentru un spital, 
acest ultim exemplu va fi cu siguranță foarte apreciat de 
voluntarii tineri. Puteți organiza o tombolă. 

La fiecare 10 obiecte vândute sau la fiecare 100 de lei strânşi, 
numele lor va fi pus într-un bol de tombolă şi vor avea şansa 
să câştige obiecte interesante pentru ei. Un mare premiu 
acordat celui care a vândut cel mai mult poate fi foarte 
motivant: o bicicletă, un computer, un aparat de fotografiat, o 
excursie de o zi sau două, un abonament la bazinul de înot sau 
la o sală de sport pot fi exemple de premii motivante, pe care 
le puteți obține ca sponsorizare.

Atragerea de fonduri din vânzarea de produse este o activitate 
nu foarte complexă, care poate genera un venit constant 
pentru organizație şi satisfacție pentru voluntari, mai ales 
dacă aveți o cauză atrăgătoare şi un produs bun. Succesul este 
garantat dacă la acestea se adaugă coordonarea foarte bună a 
campaniei şi păstrarea unei legături cu cumpărătorii, care pot 
fi ulterior transformați în donatori constanți ai organizației.
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Colecta stradală presupune prezența în 
spații publice (locuri aglomerate, piețe, 
străzi pietonale etc.) a unui număr 
mare de reprezentanți ai organizației 
și voluntari, pentru solicitarea unei 
donații trecătorilor. 

Donațiile sunt, în general mici, dar dacă 
solicitarea este bine făcută, metoda 
crește atenția pe care organizația și 
cauza o primesc din partea comunității.

Alte avantaje ale metodei pentru  
organizaţie ar fi că:

■■ poate aduce fonduri importante pentru organizație. 
■■ oferă posibilitatea de a intra în contact direct, prin discuții 

față în față cu un număr mare de persoane care află astfel 
mai multe despre organizație.

■■ este o modalitate de a vedea cum este percepută 
organizația în comunitate şi cât de bine îi sunt cunoscute 
misiunea şi serviciile.

Dezavantajele metodei ţin de faptul că: 

■■ Donațiile stradale sunt anonime, ca urmare nu permit 
construirea unei relații cu donatorul. Este foarte valoros să 
încercați să găsiți metode (tombole, concursuri, etc.) de a 
lua datele personale ale celor care aleg să doneze.

■■ Donațiile sunt unice şi mici. Ceea ce voi vă doriți de la 
donatorii individuali e să rămână pe termen lung alături 
de voi şi să-şi crească donația lunară prin sume mai mari 
şi/sau donații repetate.

Oamenii tind să doneze mai uşor dacă au auzit despre 
organizația sau campania voastră sau dacă reuşiți să 
prezentați impactul pe care îl produceți şi dacă există 
încredere în organizație.

■■ Pentru a creşte încrederea este necesar să faceţi 
cunoscută campania voastră în comunitate înainte ca 
voluntarii sau angajaţii organizaţiei să iasă pe stradă. 
În felul acesta îi pregătiți pe oameni să vă întâlnească pe 
stradă şi pot deja să fie pregătiți pentru mesajul vostru. 
Informațiile despre voi pot fi transmise prin spoturi radio 

COLECTE STRADALE
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sau TV cu măcar o săptămână înaintea campaniei (mai ales 
dacă e vorba de posturi locale), prin articole în presă, prin 
pliante şi afişe care anunță campania. 

■■ Creaţi un eveniment în stradă pentru ca oamenii 
să vină spre voi şi să-şi dorească interacţiunea cu 
voluntarii voştri. Colectele stradale nu se mai reduc 
demult la un grup de oameni cu ecusonul ataşat care cer 
bani. Misiunea voastră trebuie să ajungă în stradă şi să fie 
vizibilă! Folosiți-vă creativitatea şi faceți în stradă ceva 
care vă reprezintă şi poate să atragă atenția! 

■■ Investiţi timp şi energie în instruirea voluntarilor! Este 
important ca persoanele care ies în stradă pentru a solicita 
fonduri să cunoască bine organizația şi programele sale, 
pentru a putea oferi informații celor care solicită (faceți un 
training cu role play pentru a-i pune în situația de a face 
solicitarea şi procesați experiența lor şi pentru a vă asigura 
că au înțeles mesajele pe care vreți să le transmiteți). Cu 
cât voluntarii sunt mai vechi, cu atât sunt mai ataşați de 
cauză şi vor fi mai convingători în solicitare.  

■■ Fiţi perseverenţi! Campaniile stradale, la fel ca orice 
metode de atragere de fonduri dau rezultate după 
2-4 ani de implementare – de cele mai multe ori, este 
nevoie de câțiva ani de zile pentru a plasa acțiunea de 

colectă stradală desfăşurată de organizația voastră în 
mintea oamenilor. Dacă dați dovadă de consecvență şi 
profesionalism şansele voastre de a obişnui comunitatea 
cu aceste acțiuni cresc considerabil în timp. 

Campaniile stradale necesită implicarea unui număr destul 
de mare de oameni, mai ales dacă vreți să acționați în cât mai 
multe zone ale oraşului. Doar în felul acesta veți reuşi să vă 
faceți cunoscută acțiunea în comunitate. În plus, oamenii care 
solicită trebuie schimbați la câteva ore din cauza oboselii care 
intervine şi a rutinei în a rosti mai mult sau mai puțin acelaşi 
discurs.
Campaniile stradale sunt o bună ocazie de a implica un 
număr mare de voluntari. Este important însă ca aceştia să fie 
instruiți şi pregătiți înainte de a ieşi pe stradă. Voluntarii sunt 
încurajați să nu aibă prejudecăți şi să abordeze oameni cât mai 
diferiți. Cu toate acestea stilul personal al fiecărui voluntar 
este important pentru interacțiunea cu oamenii: există 
persoane care pot face acest lucru natural şi fără un efort prea 
mare, şi persoane pentru care abordarea oamenilor pe stradă 
şi solicitarea fondurilor înseamnă un efort psihic considerabil. 
În concluzie, aveți nevoie de oameni instruiți să solicite 
fonduri pe stradă, dinamici şi entuziaşti. Dacă folosiți 
voluntari este bine să fie cei cu care ați construit în timp o 
relație strânsă, care cunosc bine organizația şi sunt implicați, 
cred în valorile şi cauza pe care le reprezentați. 
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Pentru a vă putea face uşor de identificat 
organizaţia aveţi nevoie de:

■■ cutie sigilată pentru a strânge banii
■■ un obiect mic, poate o insignă, steguleț, floare, fundiță 

de pus în piept, pentru a mulțumi donatorului. Un dar 
cât de mic care poate sta la vedere, vă ajută să răspândiți 
vestea despre acțiunea voastră, să vă faceți prieteni în tot 
oraşul. În plus, prietenii şi vecinul cuiva care a donat, va fi 
deja mult mai deschis să se apropie de voi ştiind că şi cei 
apropiați lor au făcut acelaşi lucru.   

■■ ecuson de identificare cu numele persoanei care solicită 
fonduri şi al organizației pe care o reprezintă. 

Este important ca la finalul campaniei oamenii să fie informați 
pe canalele pe care a fost promovată campania la început, 
despre rezultatele colectei stradale, despre ce fonduri au 
fost strânse şi cum vor fi cheltuite. Este le fel de important să 
mulțumiți comunității pentru sprijinul pe care vi l-a acordat şi 
pentru încrederea pe care o are în organizația voastră.

STUDIU DE CAZ  GARDIENII TERREI

Imediat după înființare, Asociația Gardienii Terrei și-a propus 
să facă atragere de fonduri prin colecte stradale din două 
motive: voiau să fie văzuți și cunoscuți de Bucureșteni și au 
considerat că punctele lor tari erau capacitatea de a mobiliza 
rapid voluntari dinamici și deschiși să facă un spectacol în 
stradă și să atragă donatori. Organizația și-a propus să strângă 
fonduri pentru un program de educație și mediu, care se adresa 
copiilor din grădinițe.
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Ca puncte slabe, organizația era foarte nouă şi nu avea un 
portofoliu de proiecte care să o recomande prin rezultate. 
Ca urmare au încercat să creeze cât mai puternic identitatea 
primului lor program şi să-l aducă în stradă. Voluntarii au 
fost costumați în eroi ai Terrei care vor să salveze Pământul 
convingând copiii să acționeze într-un mod care-i ajută să 
crească sănătoşi şi cu grijă față de mediu. 
Ideea de spectacol în stradă a fost un punct tare al campaniei. 
Campania a implicat cu totul 60 de voluntari, dintre care, 
aproximativ 20 au făcut solicitări.

Paşii de planificare a colectei au inclus:

■■ crearea unei identități a evenimentului şi pregătirea 
costumelor.

■■ căutarea premiilor care să fie oferite donatorilor în urma 
unei tombole la final de eveniment (scopul principal al 
tombolei a fost acela de a strânge contactele donatorilor). 
Premiul cel mare a fost o petrecere de ziua de naştere 
pentru un copil. Valoarea premiului a fost mare (aprox. 
2.000 ron) şi a fost obținută ca sponsorizare.

■■ Recrutarea voluntarilor prin rețeaua personală a 
organizației, inclusiv anunțuri pe FaceBook care au reuşit 
să atragă aprox. 20 de prieteni voluntari.

■■ Obținerea aprobărilor de la Primărie pentru desfăşurarea 
evenimentului.

■■ Trainingul voluntarilor care au fost pregătiți pentru partea 
de spectacol şi pentru partea de solicitare.

■■ Organizarea logistică şi stabilirea activităților care se 
întâmplau în zilele de campanie – standuri, costume, 
baloane, recuzită, pictură pe față, standul de desenat, etc.

■■ Implicarea mass-media (care a inclus implicarea unor 
contacte mai vechi şi identificarea unor contacte noi care 
să promoveze evenimentul).

■■ Desfăşurarea evenimentului: câte 2 sau 3 zile la final de 
săptămână de 3 ori pe parcursul anului.
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Rezultatele campaniilor:

■■ Număr total de donatori – 1080
■■ Număr total de donatori neanonimi – 558
■■ Donație medie – 6.55 ron
■■ Sumă totală – 7.000 ron

Concluzii:

■■ Reacția oamenilor a fost foarte pozitivă. 80% dintre 
ei au fost încântați să vorbească cu Gardienii Terrei, 
voluntarii au făcut un eveniment care “a descrețit frunțile 
trecătorilor” chiar dacă nu toți au donat 

■■ Unii oameni au întrebat – De unde ştiu că donația mea 
ajunge unde ziceți voi? – o întrebare extrem de importantă 
venită din partea unor donatori mici. Concluzia – oamenii 
încep să aibă comportamentul şi aşteptările fireşti ale unui 
donator care vrea să ştie exact la ce schimbare contribuie. 
Oferiți informații donatorilor, comunicați cu ei, faceți-i 
parte din rezultatele voastre! 

■■ Cea mai mare donație a fost de 100 de ron. În general, 
donațiile mari (de 50 ron) au fost făcute de bărbați. 
Femeile în schimb, au donat mai frecvent. 

■■ A contat mult faptul că se petrecea ceva în stradă. 
Oamenii se opreau să vadă despre ce era vorba, şi se crea 
astfel prilejul firesc pentru a fi abordați de voluntarii 
organizației.  

■■ Colecta stradală e un prilej bun de implicare, mai ales 
pentru o organizație care nu dispune de resurse umane 
angajate. Atenție însă la capacitatea de a lucra cu ei, de 
a-i instrui şi face fericiți. E important să vedeți ce li se 
potriveşte şi ce îşi doresc să facă. 
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SPONSORIZĂRI
Sponsorizările sunt cea mai frecventă metodă de atragere de fonduri 
de la companii. Conform legislației în vigoare, orice companie 
poate susține o organizație nonprofit printr-o sponsorizare în bani, 
produse sau servicii. Compania își poate deduce sponsorizările făcute 
în limita a 0.3% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profitul 
datorat. Se ia în considerare suma cea mai mică.

Harta procesului de  
relaţionare cu o companie

1. Cercetare, înţelegerea industriei şi a companiei
E important ca atunci când ai un donator în față să îl cunoşti 
foarte bine – să ştii care îi sunt interesele, care e zona în care 
e activ, ce fel de proiecte a mai susținut, dacă au o strategie 
de CSR, care e dimensiunea companiei şi a sponsorizărilor 
pe care le fac, care sunt partenerii lor sociali, care este 
mecanismul de decizie. Partea de documentare e extrem de 
importantă şi merită să îi alocați timpul necesar pentru a afla 
tot ce trebuie să ştiți despre companie şi despre omul cu care 
vreți să vă întâlniți. 

De unde aflaţi toate astea? 

■■ Site-uri web specializate. Pe www.responsabilitatesociala.ro  
sau www.csr-romania.ro unde puteți găsi informații 
despre companiile mari din România – proiecte în care se 
implică, studii de caz, interviuri cu oamenii de CSR.

■■ Site-urile companiilor au uneori inclusă o secțiune de CSR
■■ Rapoartele publice de CSR ale companiilor
■■ Evenimente la care participă companii
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2. Cultivarea este a doua etapă în lucrul cu companiile 
şi cu orice alt donator. Înainte de a face o solicitare vreți 
ca potențialul donator să ştie ceea ce faceți, să îl atrageți şi 
implicați în misiunea voastră, să îşi dorească să vă susțină. 
Puteți face asta în întâlniri în care povestiți despre proiectele 
voastre şi mai ales despre impactul pe care îl aveți, prin 
invitații la evenimente, printr-o comunicare bine gândită 
şi personalizată cu viitorul sponsor/donator. În lucrul cu 
companiile, este recomandat ca relația pe care o stabiliți să fie 
la mai multe niveluri de decizie. Este foarte bine să stabiliți o 
relație personală cu persoana responsabilă de CSR în companie, 
dar dacă reuşiți să cunoaşteți şi alți oameni, relația voastră cu 
acea companie va fi mai solidă. Chiar dacă omul de CSR pleacă 
din companie, veți avea în continuare o legătura în companie şi 
nu va trebui să reluați tot procesul de cultivare de la capăt.
 
3. Solicitare (faţă în faţă şi în scris). A sosit momentul 
pentru care v-ați pregătit! Solicitarea față în față a unei 
sponsorizări. 

Etapele solicitării
Intro, spargeţi gheaţa – Odată ce persoana a acceptat să 
vă întâlniți înseamnă că se gândeşte să dea. De aceea, fiți 
încrezători, stăpâni pe voi, entuziaşti. 

Construiţi raport/relaţie cu interlocutorul. Fiți atenți la 
ceea ce îi pare interesant din ceea ce transmiteți, încercați să-l 
implicați în conversație şi să vă calibrați ritmul şi informația.

Cele 10 păcate ale solicitării faţă în faţă

■■ Vorbiți prea mult şi nu ascultați – probabil din entuziasm 
şi din dorința de a comunica cât mai mult.

■■ Răspundeți la întrebări care nu s-au pus încă.
■■ Presupuneți că donatorul este de acord să doneze o sumă 

chiar dacă nu ați formulat o solicitare în mod explicit.
■■ Nu reveniți după întâlnire atunci când donatorul îşi 

exprimă nevoia de a se consulta şi cu altcineva înainte de a 
lua o decizie sau aşteptați ca sponsorul să facă următorul 
pas în relație.

■■ Nu aveți o strategie personalizată.
■■ Nu sunteți pregătiți să negociați nivelul de implicare al 

potențialului sponsor.
■■ Nu reuşiți să finalizați discuția, să ajungeți la o decizie
■■ Dacă nu aveți atitudinea unui partener, nu veți fi tratat ca 

un partener.
■■ Nu ajungeți niciodată să cereți.
■■ După ce ați formulat solicitarea continuați să vorbiți.
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Prezentaţi problema şi soluţia voastră (Produsul). 
O întrebare veche în atragerea de fonduri este dacă e bine să-i 
prezinți donatorului problema (situația grea şi apăsătoare a 
beneficiarilor) sau soluția (rezolvarea pe care voi o propuneți, 
fața luminoasă şi fericită a beneficiarului). E bine ca discursul 
vostru să le includă pe amândouă pentru ca donatorul să 
înțeleagă amploarea schimbării pe care o produceți. Dacă 
prezentați doar problema, există riscul să creați senzația 
că situația e atât de gravă încât donatorul să simtă că 
problema e la o scală atât de mare încât contribuția pe care 
el îşi permite să o facă e mult prea mică. Dacă prezentați 

doar fața luminoasă a beneficiarului e posibil să creadă că 
problema nu e atât de gravă şi că faceți o treabă bună şi fără 
el. De aceea e important să prezentați ambele aspecte şi să 
subliniați schimbarea specifică la care contribuie donatorul. 
Transformați donația sau sponsorizarea în lucruri concrete pe 
care le veți face pentru beneficiarii voştri pentru a-i ajuta pe 
oameni să înțeleagă şi să vizualizeze la ce contribuie.

Lăsaţi spaţiu pentru întrebări, comentarii. Dacă vorbiți 
doar voi la întâlnire, ceva nu merge bine. Dacă întrebările nu 
vin, provocați-le voi. În momentul în care reuşiți să-l implicați 
pe cel din fața voastră în conversația, i-ați câştigat interesul!

CEREȚI! Nu uitaţi de ce sunteţi acolo. Nu fiți prea timizi. Nu 
vă lăsați purtat într-o conversație politicoasă în care vi se pare 
brutală sau intrusivă orice solicitare directă. Nu amânați prea 
mult momentul în care menționați sponsorizarea. Nu cereți 
vag sprijin, pentru că donatorii fie nu vor înțelege ce le cereți, 
fie vor profita de ambiguitatea solicitării pentru a nu vă da un 
răspuns clar. Solicitarea efectivă e momentul pentru care v-ați 
pregătit din etapa de documentare, aşa că e important să-l faci 
cu determinare şi foarte clar.

Tăceţi!!! E un moment de putere, de care e important să 
profitați imediat ce ați făcut solicitarea. De cele mai multe ori, 
impulsul nostru este acela de a pune capăt tăcerii şi tensiunii 
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care apare după ce ați lansat întrebarea. E mult mai eficient 
să vă stăpâniți acest impuls şi să nu spuneți nimic. Faptul că 
tăceți vă dă putere şi îl obligă pe interlocutor să vă dea un 
răspuns. 

Contractare (inclusiv elemente de negociere)
Dacă primiți o sponsorizare, cel mai probabil ați reuşit 
să identificați fie voi, fie compania avantajele sale de a 
fi partenerii voştri. De aceea, e sănătos ca în partea de 
contractare să vă purtați ca un partener cu companie. În 
funcție de companie şi de suma sponsorizată, implicarea 
în program poate fi mai mare sau mai mică. Fiți atenți la 
contractare, la clauzele pe care compania le solicită. E cel 
mai bine să nu lăsați nimic neclar, pentru a vă asigura că 
aşteptările reciproce şi obligațiile pe care vi le asumați sunt 
cele pe care vi le doriți. Atenție, contractarea presupune şi o 
parte de negociere. E bine să vă arătați recunoştința pentru 
sprijinul primit, dar credeți că există clauze care vă solicită 
lucruri pe care nu le puteți furniza, e cel mai bine să spuneți 
acum şi să încercați să ajungeți la o variantă rezonabilă şi 
pentru voi şi pentru companie.

Exemplu – clauză care prevede ca organizația asigură 
publicarea unui număr de articole în presă în care apare 
numele companiei partener. E o clauză pe care voi nu vi-o 
puteți asuma pentru simplul motiv că publicarea articolelor 

şi a numelui companiei nu este sub controlul vostru. Vă puteți 
în schimb asuma transmiterea informațiilor către o bază de 
jurnalişti în diverse etape ale proiectului în care să menționați 
şi numele companiei partener.

Implementare program. Vi s-au virat banii în cont, v-ați 
apucat de implementarea programului, sunteți foarte prins cu 
dezvoltarea lui şi lucrul cu beneficiarii. Nu uitați însă că relația 
cu sponsorul vostru nu s-a încheiat. Continuați să le trimiteți 
updates cu ceea ce se întâmplă, mai ales cu momentele 
importante din program. Invitați-i la voi şi la evenimentele 
pe care le faceți. Dacă programul se pretează încercați să 
implicați angajați ai companiei ca voluntari. De cele mai multe 
ori, companiile şi angajații lor sunt fericiți pentru astfel de 
oportunități.

Atenţie însă cum stabiliţi un echilibru în relaţia cu 
compania. Voi sunteți cei care ştiți cel mai bine ce trebuie să 
se întâmple pe program. Nu vă raportați la companie ca fiind 
autoritatea căreia îi raportați progresul şi nu lăsați omul de CSR 
din companie să facă micromanagement în programul vostru. E 
important să vă poziționați de la început ca un partener egal şi 
un expert în serviciile pe care le implementează. În felul acesta, 
veți avea respectul companiei şi echilibru în relație şi aşteptări.
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Evaluarea este un proces de colectare şi organizare a 
informațiilor despre rezultatele imediate ale programului 
(rezultate activități, indicatori imediat măsurabili) şi rezultate 
pe termen lung sau impact (schimbări de comportament şi 
practici, evoluții la un nivel mai profund al ariei voastre de 
acțiune). Evaluarea vă ajută să răspundeți unor cerințe de 
transparență, să demonstrați utilizarea eficientă a fondurilor 
programului, să monitorizați schimbările şi progresul făcut, 
să identificați factorii de succes, necesitatea unor schimbări 
sau intervenții în mersul programului. În felul acesta puteți 
avea un feedback consistent şi documentat pentru partenerii 
şi sponsorii voştri, ceea ce este decisiv pentru a construi o 
relație pe termen lung cu sponsorul. Și în final, astfel construiți 
valoarea pe termen lung a sponsorului, lucrul pe care vi-l doriți 
cel mai mult - sponsori care au încredere în ceea ce faceți, 
rămân alături de voi pe termen lung şi îşi cresc contribuția.

Recunoaştere pe termen lung (un nou ciclu). Prima 
sponsorizare şi modul în care construiți acum relația cu 
sponsorul sunt extrem de importante şi fac diferența între 
o sponsorizare unică şi un parteneriat pe termen lung. Dacă 
faceți bine partea de comunicare, cultivare şi evaluare, cel mai 
probabil compania nu se va grăbi să caute alți parteneri, ci va 
prefera să rămână alături de voi.

La finalul unei sponsorizări nu lăsaţi spaţii moarte în 
comunicare! Continuați să cultivați şi implicați sponsorul 
pentru a vă asigura că nu vă uită, că ştie ce faceți, că se va 
gândi la voi pentru proiecte viitoare, că reuşiți să faceți pasul 
de la o relație formală la o prietenie deschisă între organizație 
şi companie.
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Despre programul Filantropie pentru Verde 
Filantropie pentru Verde a fost un program de finanțare și de 
dezvoltarea capacităților, care a urmărit întărirea sustenabilității 
financiare a ONG-urilor de protecția mediului din România prin 
stimularea  capacității de strângere de fonduri (fundraising). 

Programul a fost implementat de Fundația pentru Parteneriat în 
colaborare cu Asociația pentru Relații Comunitare și a beneficiat 
de cofinanțare din partea Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe.

Scopul programului a fost întărirea sustenabilității financiare a 
ONG-urilor de mediu din România. 

 

Obiectivele programului:

■■ Creşterea capacității de atragere de fonduri din 
comunitate a ONG-urilor de mediu din România.

■■ Creşterea experienței organizațiilor de mediu în atragerea 
de fonduri din comunitate.

■■ Stimularea implementării unor metode de atragere 

de fonduri adresate donatorilor individuali şi/sau 
companiilor.

■■ Înlesnirea comportamentului filantropic al cetățenilor în 
direcția cauzelor de mediu.

Suma totală disponibilă pentru proiecte în cadrul acestui 
program a fost de 92.400 USD (echivalent în RON). S-au putut 
solicita fonduri de maximum 29.000 RON/proiect. 

Programul a fost lansat în ianuarie 2010 şi a implicat în 
două trepte organizațiile aplicante.  Mai întâi  organizațiile 
au trebuit să depună o scrisoare de intenție după care 
coordonatorii proiectelor selectate au participat la o sesiune 
de pregătire susținut de specialiştii în mobilizare de resurse 
de la Asociația pentru Relații Comunitare. După acumularea de 
cunoştințe , organizațiile au fost invitate să elaboreze  cererile 
de finanțare finale. 

Finanțările au fost acordate unor organizații 
neguvernamentale de mediu care a demonstrat o experiență 
adecvată în ceea ce priveşte implementarea unor programe/
proiecte de protecția mediului pentru:
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■■ Implementarea unui plan de atragere de fonduri sau a 
unei părți din planul de atragere de fonduri (campanii şi 
metode specifice de atragere de fonduri din comunitate). 

■■  Abordarea unor noi categorii de donatori, implicarea 
donatorilor individuali ne-anonimi (inclusiv campanii 2%), a 
companiilor, creşterea implicării donatorilor deja existenți.

In ciuda faptului că programul s-a desfăşurat într-o perioadă de 
profundă criză economică atât la nivel național cât şi la nivel global 
sumele strânse de organizațiile care au desfăşurat campanii de 
strângere de fonduri au fost peste aşteptări, ceea ce dovedeşte că 
de fapt cheia succesului în ceea ce priveşte  mobilizarea de resurse 
o reprezintă planificarea strategică dublată de creativitate. 
Un sumar cumulat al rezultatelor financiare obținute de 
organizațiile angrenate în programul Filantropie pentru Verde 
poate fi consultat în tabelul următor.

Sumar cumulat al rezultatelor financiare 
obţinute de organizaţiile angrenate 

în programul Filantropie pentru Verde
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1 Federația Rețeaua de Acțiune 
pentru Climă România (RAC-RO)

4.507,00 2 1.378,00 5.885,00

2 Asociația Gardienii Terrei 7.079,90 1.080 56.021,00 4 63.100,90

3 Asociația WWF Programul Dunăre 
Carpați

39.084,00 515 39.084,00

4 Asociația Agent Green 1.710,00 7 25.591,23 21 17.355,89 44.657,12

5 Asociația Prietenii Berzelor 18.445,00 4 1.050,00 4.499,00 23.994,00

6 Societatea Carpatină Ardeleană - 
Satu Mare

2.495,00 50 49.900,00 15 52.395,00

7 Asociația Ţinutul Secuiesc Verde 18.324,00 70 31.014,12 8 10.364,44 8.712,41 68.414,97

8 Asociația pentru Dezvoltară 
Durabilă Focul Viu

20.872,00 84 24.936,00 16 6.420,00 1.155,00 9.146,39 62.529,39

9 Asociația Ecouri Verzi 8.945,00 138 60.369,00 5 500,00 3.172,50 72.986,50

10 Societatea Ornitologică Română 19.879,21 193 36.505,00 5 56.384,21

TOTAL 118.389,11 2.137 307.288,35 80 26.703,89 19.190,94 17.858,80 489.431,09
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Programul Filantropia pentru Verde
Lista organizaţiilor finanţate 2010

Numele organizaţiei Localitatea Titlul proiectului Suma 
aprobată

1 Asociația Agent Green Bucureşti Green Attack pentru salvarea habitatului lui Mor-Mor 28.972,00

2 Asociația Prietenii Berzelor Cristian Cristian „Aripi pentru viitor” 15.000,00

3 Asociația WWF Programul Dunăre Carpați 
România

Bucureşti „Adoptă un Urs!” 22.782,00

4 Asociația Gardienii Terrei Bucureşti
Sensibilizarea şi implicarea membrilor comunității în 
susținerea acțiunilor de eco-conşientizare în rândul 
copiilor

27.819,00

5 Rețeaua de Acțiune pentru Climă România 
RAC-RO

Bucureşti Creşterea capacității de atragere de fonduri pentru 
Rețeaua de Acțiune pentru Climă România

27.645,50

7 Asociația Ecouri Verzi Cluj-Napoca „Verde-n față!” 28.558,00

8 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Focul 
Viu

Focşani Fondurile din comunitate parte a culturii organizațio-
nale

29.000,00

9 Asociația Ţinutul Secuiesc Verde Miercurea-Ciuc Eficiență financiară - Strategie de atragere de fonduri 
pentru Asociația Ţinutul Secuiesc Verde

24.998,40

10 Societatea Ornitologică Română Bucureşti „Și păsările au nevoie de ajutor!” 28.201,50

11 Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare Satu Mare
Diversificarea surselor de finanțare a activităților de 
conservare a naturii a Societății Carpatine Ardelene – 
Satu Mare

29.000,00

TOTAL 261.976,40
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About the Green Philanthropy program 
Green Philanthropy was a grant-making and capacity-
development program that intends to strengthen the financial 
sustainability of the Romanian environmental non-profit 
organizations by developing the fundraising capacity of the 
NGOs.

The program was implemented by the Romanian 
Environmental Partnership Foundation in partnership with 
the Association for Community Relations and was co-funded 
by the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

The goal of the program was to strengthen the financial 
sustainability of the Romanian environmental NGOs.

Objectives: 

■■ To increase the fundraising capacity of the Romanian 
environmental NGOs.

■■ To increase the fundraising experience of the NGOs.
■■ To stimulate the implementation of fundraising methods 

and tools by targeting individual and corporate donors. 

■■ To enhance the philanthropic behavior of the citizens 
towards environmental issues.

The available budget for the program was 92.400 USD 
(equivalent in RON). The maximum grant offered/project was 
29.000 RON. 

The program was launched in January 2010 and involved the 
applicant organizations in two steps.  At first, organizations 
had to submit a letter of intent. After the first step the selected 
projects’ coordinators attended a training session held by 
specialists in resource mobilizing from the Association for 
Community Relations. After gaining specialized knowledge, 
the organizations have been invited to develop the 
applications.

Grants were offered to environmental organizations that 
proved an adequate experience in environmental protection 
programs’ implementation for the following activities:

■■ The implementation of a fundraising plan or part of a 
fundraising plan (specific campaign and methods in order 
to raise funds from the community).
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■■ Addressing new categories of donors; involving non-
anonymous individual donors (including 2% campaigns) 
and companies and increasing the involvement of the 
existing donors.

Despite the fact that the program was implemented during 
a deep economic crises period, the funds raised by the 
organizations were over expectations, which shows that in 
fact the key to success in the mobilization of resources is the 
strategic planning combined with creativity. 


